
| DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE DRUKU UV |

PROFEX ELEKTRONIK – 
SWOBODA SP. K.
ul. Korneckiego 99B
45-109 Opole
tel. 501 006 485
profexel@profexel.eu
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Systemy LED chłodzone powietrzem AeroLED, wodą LeoLED oraz systemy 

hybrydowe ArcLED®.
• Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania 

LeoLED lub konwencjonalne systemy E4C.
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

SUNGRAF II
ul. Okszowska 41
22-100 Chełm
tel./fax 82 565 24 62
biuro@sungraf.pl
www.sungraf.pl

Jesteśmy producentem materiałów POS i reklamy typu outdoor/indoor. Ponadto oferujemy 
wydruki wielkoformatowe i usługi termoformowania z drukiem elastycznym UV. Podstawą 
naszego sukcesu jest stosowanie najnowocześniejszych technologii, doświadczenie 
pracowników oraz dbałość o jakość usług na każdym etapie współpracy. Tworzymy każdy 
rodzaj reklamy wizualnej: pylony, kasetony, wielkoformatowe reklamy z elastycznego lica, 
stojaki, ekspozytory, banery, tablice, potykacze, naklejki oraz wiele innych.

MAGENTA VISION POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Puławska 34 bud. 26A
05-500 Piaseczno
tel. 606 209 117
support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com

MAGENTA VISION jest europejskim dostawcą rozwiązań w szerokim i superszerokim 
formacie maszyn drukarskich. Produkuje najwyższej jakości atramenty UV, UV LED, 
eco solvent, hard solvent, sublimacyjne, wodne do zadruku papieru, a także płynne 
powłoki do gruntowania trudnych powierzchni oraz laminaty zabezpieczające wydruki. 
Firma oferuje również serwis techniczny maszyn i urządzeń do druku cyfrowego, a także 
sprzedaż ploterów. Magenta Vision jest autoryzowanym dealerem maszyn do druku 
cyfrowego marki TECKWIN, GRANDO, HANWAY, WIDINOVATIONS, IMPRIMO oraz NEOS.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Okrężna 37, Rąbień
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest dystrybutorem drukarek, atramentów i mediów do druku UV. W naszej 
ofercie znajdują się drukarki UV Epson z linii SureColor, plotery UV marki HANDTOP 
oraz drukarki UV GongZheng. Oferujemy wysokiej jakości atramenty, primery i media 
do druku UV marek takich jak: EXCELLENT, RE-BOARD, Vesline, HEXIS, General 
Formulations, DECAL oraz ClingZ.
API.PL zapewnia atrakcyjną ofertę, autoryzowany serwis oraz obsługę pogwarancyjną.

 

ATRIUM CENTRUM  
PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 r. jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych 
rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformatowej oraz opakowań. Jesteśmy jednym 
z czołowych producentów mediów do druku w Europie. Potwierdzeniem wysokich 
standardów jest wdrożony system jakości ISO 9001:2015.
Firma jest wyłącznym dystrybutorem wielkoformatowych drukarek firmy Mutoh 
(żywicznych, LED UV, sublimacyjnych), wielkoformatowych drukarek LED UV firmy EFI, 
ploterów tnących Summa, laminatorów i trymerów Neolt, oprogramowania Onyx oraz wie-
lu innych. Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA 
SP. Z O. O.
ul. Manewrowa 7 
92-517 Łódź
tel. 42 649 22 12
fax 42 649 22 13
biuro@kplusl.com.pl
www.kplusl.com.pl

K+L od wielu lat proponuje kompleksowe rozwiązania dla drukarń sitodrukowych i 
tampondrukowych. Oferta została poszerzona o cyfrowe maszyny do druku na elementach 
cylindrycznych produkcji Machines Dubuit. Jednak największym zainteresowaniem 
wśród urządzeń cieszą się moduły UV-LED, które jesteśmy w stanie zaproponować 
jako niezależną jednostkę, tunele czy też konwersje już istniejących maszyn UV na  
UV-LED-owe. W dobie drastycznych podwyżek energii pozwala to na spore oszczędności, 
nawet rzędu 80%.
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